
 

 

 
01. As moléculas cis-1,2-dicloroeteno e trans-1,2- dicloroeteno são isômeros espaciais. 
 

Sobre essas moléculas podemos afirmar que 
a) a molécula cis é apolar e a molécula trans é polar. 
b) a molécula cis possui maior temperatura de ebulição. 
c) a molécula cis possui momento dipolar resultante igual a zero. 
d) as duas moléculas possuem apenas ligações covalentes polares. 

 
02. Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto 

empregado como repelente de mosquitos. 
 

 
 

Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais 
geométricos é igual a:  
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4 

 
03. O anetol (estrutura a seguir) é um óleo essencial encontrado em vegetais como o anis, o funcho e o anis-

estrelado. Quando em pequenas concentrações, apresenta um cheiro agradável característico da flor de 
anis e tem um sabor adocicado, em geral, é usado na culinária e na indústria de produtos de higiene. 

 

 
 

Com base na estrutura do anetol, analise as alternativas e assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 
a) A função orgânica do anetol é um fenol. 
b) A massa molecular do anetol é igual a 148.12 g.mol–1. 
c) O isômero geométrico complementar do anetol da figura tem configuração cis. 
d) O anetol possui 1 carbono sp, 7 carbonos sp2 e os demais carbonos sp3. 

 
04. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial: 
 

 
 

Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato 
espacial da molécula. 
As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente: 
a) cis e cis 
b) cis e trans 
c) trans e cis 
d) trans e trans 
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05. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro 
feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho-da-seda. 

 

 
 

O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga está de acordo com o modelo preconizado 
para a agricultura do fruto. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser 
empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. 

 

 
FERREIRA, J. T. B.; ZARBIN, P. H. G. Amor ao primeiro odor: a comunicação química entre os insetos. Química Nova na Escola, n. 7, maio 

1998 (adaptado). 
 

Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também 
apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto 
a) Sitophilus spp. 
b) Migdolus fryanus. 
c) Anthonomus rubi. 
d) Grapholita molesta. 
e) Scrobipalpuloides absoluta. 

 
06. O cientista russo A.M. Butlerov estudou as relações entre a composição, a estrutura e as propriedades das 

substâncias. Um de seus trabalhos foi a síntese do isobutano, mostrando a diferença entre algumas 
propriedades desse composto e as correspondentes do n-butano. Apesar de ambos possuírem a mesma 
composição química, eles apresentam temperatura de ebulição diferente, como mostra o quadro abaixo: 

 

11,7isobutanoHC
0,5butanonHC
Ebulição de PonteNomeglobal Fórmula

104

104

  

 
Os compostos acima são 
a) tautômeros. 
b) homólogos. 
c) enantiômeros. 
d) isômeros. 

 
07. Assinale a opção que indica o tipo de isomeria entre os compostos CH3(CH2)2CONH2, CH3CH2CONHCH3 e 

CH3CONHCH2CH3: 
a) geométrica 
b) tautomeria 
c) ótica 
d) cadeia  
e) funcional 
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08. Observe as moléculas abaixo. 
 

I) OHCHCHCH 223  

II)

 

CH3CHCH3

OH
  

 
III) 323 CHCHOCH   

 
Assinale a alternativa correta. 
a) As moléculas I e III são isômeros de cadeia, assim como as moléculas II e III. 
b) As moléculas I e II são isômeros de posição e I e III são isômeros de função. 
c) As moléculas I e III são isômeros de posição. 
d) As moléculas II e III não são isômeros. 
e) As moléculas I e II são isômeros de cadeia e II e III são isômeros de função. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 09     
 

Considere o álcool isopropílico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Esse composto é 
empregado em muitos produtos utilizados para a limpeza de equipamentos eletrônicos, como telas de TV, 
monitores e celulares. 

 

 
 
09. O álcool isopropílico é isômero 

a) da propanona. 
b) do propanal. 
c) do éter metiletílico. 
d) do propano. 
e) da isopropilamina. 

 
10. A fórmula representa a estrutura da butanona, também conhecida como metiletilcetona (MEK), importante 

solvente industrial usado em tintas e resinas. 
 

 
 

Um isômero da butanona é o 
a) propan-2-ol. 
b) butanal. 
c) metoxipropano. 
d) butan-2-ol. 
e) ácido butanoico. 

 


